
 
U z n e s e n i a  

zo šiesteho zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Krupine, konaného  
dňa 17. apríla 2019 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine 

 
Uznesenie č. 126/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol zverejnený v pozvánke na MsZ: 
 
     1.          13.00 - 13.05  Otvorenie – primátor mesta 
     2.          13.05 - 13.20  Správa o činnosti MsR – primátor mesta 
     3.          13.20 - 13.30  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór 
     4.          13.30 - 13.45  VZN  o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky 
                                         služieb – Ing. Žabková 
     5.          13.45 - 14.00  Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
                                         Krupina – Ing. Uramová 
     6.          14.00 - 14.15  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom 
                                         Mesta Krupina – Ing. Belláková 

7.       14.15 - 14.30  Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014, ktorým sa stanovujú zásady  
                                    hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta 
                                    Krupina – Ing. Murínová 

     8.          14.30 - 14.45  Akčný plán mesta Krupina na roky 2019 – 2023 – Ing. Belláková 
     9.          14.45 - 15.00  Schválenie zmluvy o dielo „Výmena otvorových výplní bytového domu 
                                         Majerský rad č. 78 -79“ – Ing. Uramová 
   10.          15.00 - 15.15 Schválenie Rámcovej dohody na realizáciu vodorovného dopravného 

                                    značenia na území mesta Krupina v období rokov 2019-2024 – Ing. Uramová 
   11.          15.15 - 15.30  Schválenie zmluvy o dielo „Dobudovanie verejného osvetlenia v Krupine“ – 
                                         Ing. Uramová 
   12.          15.30 - 16.45  Výstupy z komisií 
   13.          16.45 - 17.00  Rôzne 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 127/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
schvaľuje program zasadnutia s navrhnutými zmenami: 
     1.   Otvorenie – primátor mesta 
     2.   Výstup zo sociálnej komisie 
     3.   Určenie času rokovania MsZ 
     4.   Správa o činnosti MsR – primátor mesta 
     5.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór 
     6.   VZN  o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky a služieb –  
           Ing. Žabková 
     7.   Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Krupina –  
           Ing. Uramová 

8. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta  
      Krupina – Ing.  B    

           Belláková 
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014, ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia   



       s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina – Ing.  
       Murínová 

   10.   Akčný plán mesta Krupina na roky 2019 – 2023 – Ing. Belláková 
   11.   Schválenie zmluvy o dielo „Výmena otvorových výplní bytového domu  
           Majerský rad č. 78 -79“ –  Ing. Uramová 
   12.  Schválenie Rámcovej dohody na realizáciu vodorovného dopravného 

 značenia na území mesta Krupina v období rokov 2019-2024 – Ing. Uramová 
   13.   Schválenie zmluvy o dielo „Dobudovanie verejného osvetlenia v Krupine“ –  
           Ing. Uramová 
   14.   Výstupy z komisií 
   15.   Rôzne 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 128/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jaroslav Bellák, 
Mgr. Marián Hecl 
a to 10 hlasmi z  12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák,  MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. 
Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin 
Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržali: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Anna Borbuliaková 
 
Uznesenie č. 129/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
zámer výstavby prestupného bývania v lokalite, ktorú určí rozšírená komisia sociálna, 
zdravotná a bytovej politiky + 12 poslancov MsZ. Zasadnutie komisie za týmto 
účelom bude zvolané do 20 kalendárnych dní od konania šiesteho zasadnutia MsZ, 
na jej zasadnutie budú prizvaní obyvatelia dotknutých lokalít 
Termín: zvolať do 20 dní  
Zodpovedná: Ing. Adriana Žabková 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 130/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a 
Mestskej rade určenie času zvolania MsZ podľa schváleného harmonogramu 
zasadnutí MsZ a MsR od 9.00 hod. 
a to 7 hlasmi z 12 prítomných 



za: za: Ing. Jaroslav Bellák,  MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,   
Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
proti: Ing. Peter Mitter 
hlasovania sa zdržali: Mgr. Anna  Borbuliaková, Mgr. Marián  Hecl, Mgr. Anna 
Surovcová, Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 131/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
Správu o činnosti Mestskej rady prednesenú primátorom mesta od posledného MsZ 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za:  Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 132/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
kontrolu plnenia uznesení z posledných dvoch zasadnutí MsZ prednesenú hlavným 
kontrolórom   
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
  
Uznesenie č. 133/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky a služieb 
v zmysle výstupu z Komisie pre  školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok  
(otváracie hodiny herne od 10.00 hod. do 02.00 hod. pondelok až nedeľa) 
a to 11 hlasmi z 12 prítomných  
za: za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. 
Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, 
Ing. Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Michal Strelec 
 
Uznesenie č. 134/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e   
návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Krupina 
a to 11 hlasmi z 11  prítomných  
za: za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. 
Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter,  
Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
neprítomný: Ing. Albert Macko  
 
Uznesenie č. 135/2019-MsZ 



Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina  
a to 5 hlasmi z 12 prítomných  
za: Mgr. Marián Hecl, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Anna Surovcová, Ing. Eva 
Lukáčová, Ing. Peter Mitter 
proti:  Ing. Jaroslav Bellák, MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. 
Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
Hlasovaním návrh uznesenia nebol schválený.  
 
Uznesenie č. 136/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á  
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina  
vrátiť na prerokovanie do Komisie rozvoja mesta 
a to 7 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. 
Jozef Lutter, Ing. Albert Macko,  Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
proti: Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl 
Hlasovania sa zdržali: Mgr. Anna Surovcová, Ing. Eva Lukáčová, Ing. Peter Mitter 
 
Uznesenie č. 137/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á  
Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014, ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina, vrátiť na 
prerokovanie do Komisie rozvoja mesta 
a to 7 hlasmi z 11 prítomných  
za:  Ing. Jaroslav Bellák, MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. 
Jozef Lutter,    Ing. Albert Macko, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
proti: Mgr. Anna Surovcová, Mgr. Marián Hecl, Ing. Peter Mitter, Mgr. Anna 
Borbuliaková 
neprítomná: Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 138/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Akčný plán Mesta Krupina na obdobie 2019 - 2023 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,   Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. Peter 
Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
neprítomná: Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č. 139/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
kompenzáciu investícií vložených do bytov v BD Majerský rad č. 78-79, Krupina 
prehodnotiť v Komisii rozvoja za prítomnosti dotknutých občanov 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 



za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 140/2019–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) schva ľuje  návrh  zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe : 
„Výmena otvorových výplní bytového domu Majerský rad 78-79 v Krupine “ 
s budúcim zhotoviteľom Okienkovo s.r.o., Platanova 1A, 010 07 Žilina, IČO: 
52 230 937. 
b) schva ľuje  uzavretie zmluvy o dielo  na vykonanie stavebných prác na stavbe 
„Výmena otvorových výplní bytového domu Majerský rad 78-79 v Krupine “ pred jej 
podpisom s budúcim zhotoviteľom Okienkovo s.r.o., Platanova 1A, 010 07 Žilina, 
IČO: 52 230 937 v celkovej výške 31 140,00 EUR. 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. 
Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, 
Ing. Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. 
Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.   141/2019–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) schva ľuje návrh  Rámcovej dohody na realizáciu vodorovného dopravného 
značenia na území mesta Krupina v období rokov 2019-2024 s budúcim 
zhotoviteľom VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279,960 01 Zvolen, IČO: 36 038 
431 
b) schva ľuje uzavretie Rámcovej dohody na realizáciu vodorovného dopravného 
značenia na území mesta Krupina v období rokov 2019-2024 pred jej podpisom 
s budúcim zhotoviteľom VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 960 01 Zvolen, IČO: 
36 038 431 v jednotkových cenách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. 
Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, 
Ing. Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. 
Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.   142/2019–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) schva ľuje návrh  zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe: 
„Dobudovanie verejného osvetlenia v Krupine“ s budúcim zhotoviteľom Vladimír 
Gregáň- Revízie a montáž EZ, Mlynská 2, 963 01 Krupina , IČO:  31024611. 
b) schva ľuje uzavretie zmluvy o dielo  na vykonanie stavebných prác na stavbe  
„Dobudovanie verejného osvetlenia v Krupine“ pred jej podpisom s budúcim 
zhotoviteľom Gregáň - Revízie a montáž EZ, Mlynská 2, 963 01 Krupina, IČO:  
31024611  v celkovej výške  10 546,98 EUR. 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. 
Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, 



Ing. Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. 
Anna Surovcová 
 
Uznesenie č. 143/2019-MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
a) b e r i e    n a    v e d o m i e  
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o nájme a o prevádzkovaní pohrebísk a 
návrh VZN na schválenie Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Krupina;  
b) o d p o r ú č a  
v najbližšom termíne prerokovať na Komisii rozvoja mesta a následne na zasadnutí 
MsZ materiály uvedené v bode a) tohto uznesenia 

      a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 144/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 

a) výsledok obchodnej verejnej sú ťaže vyhlásenej dňa 28.02.2019 Mestom 
Krupina v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v zmysle 
Uznesenia č. 85/2019 – MsZ zo dňa 20.02.2019 a prijíma návrh navrhovateľa 
od spoločnosti AGROCHOV s.r.o., Bebrava, Krupina, IČO 31 601 898,  

b) nájom pozemkov v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) z ákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Krupina, okres Krupina, vedené na LV č. 4479, 
menovite: 
• parcela registra E č. 6621 o výmere 1805 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 6624 o výmere 5915 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 8161 o výmere 3704 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 8162 o výmere 3180 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 6815/1 o výmere 3635 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 6625 o výmere 5873 m2, orná pôda, 
o celkovej výmere 24 112 m2, na poľnohospodárske účely, v prospech  
spoločnosti AGROCHOV s.r.o., Bebrava, Krupina,  
vo výške nájmu 70,- Eur/ha/rok, čo činí v prepočte 168,70 Eur/ročne, na dobu 
určitú 5 rokov. 

a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 145/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 

a) výsledok obchodnej verejnej sú ťaže na nájom pozemkov uvedených 
v písmene b) tohto uznesenia vyhlásenej dňa 28.02.2019 Mestom Krupina 
v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v zmysle Uznesenia 



č. 86/2019 – MsZ zo dňa 20.02.2018 a prijíma návrh navrhovateľa – Márii 
Filušovej, bytom Tanistravár 1096/21, Krupina 

b) nájom pozemkov v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) záko na č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Krupina, okres Krupina, vedené na LV č. 3538 
a 4479, menovite: 
• parcela registra C č. 7028 o výmere 3157 m2, orná pôda, 
• parcela registra C č. 7029 o výmere 495 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra C č. 7040 o výmere 3892 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1497 o výmere 520 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1498 o výmere 282 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1510 o výmere 546 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1511 o výmere 3605 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1512 o výmere 392 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1513 o výmere 6261 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1515 o výmere 6390 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1516 o výmere 2716 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1517/1 o výmere 71 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1517/2 o výmere 129 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1518 o výmere 3335 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1519 o výmere 4315 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1522 o výmere 5468 m2, orná pôda, 
• parcela registra E č. 1523/1 o výmere 498 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1523/2 o výmere 156 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1524/1 o výmere 7568 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1524/2 o výmere 28 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1525/1 o výmere 127 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1525/2 o výmere 42 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1525/3 o výmere 132 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1525/4 o výmere 153 m2, trvalý trávnatý porast, 
• parcela registra E č. 1525/5 o výmere 75 m2, trvalý trávnatý porast,  

o celkovej výmere 50 353 m2,  na poľnohospodárske účely, v prospech Márii 
Filušovej, bytom Tanistravár 1096/21, Krupina, vo výške nájomného 66,- 
Eur/ha/rok, čo činí v prepočte 332,64 Eur/ročne, na dobu určitú 5 rokov 

a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 146/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) za prebyto čný majetok Mesta Krupina, pozemok zameraný ako novovytvorená 
parcela registra C č. 5987/2 v časti dielov 1,2,5 o výmere 136 m2, novovytvorená 
parcela registra C č. 5994/3 v časti dielov  3,6 o výmere 191 m2, a novovytvorená 
parcela registra C č. 5995/2 v časti dielov  4,7 o výmere 96 m2, zameraný 
geometrickým plánom č. 47 843 632-64/2019 z parcely registra E č. 8668/2 o výmere 
206 m2, druh TTP, vedený na LV č. 4429, z parcely registra E č. 8668/6 o výmere 



1173 m2, druh TTP, vedený na LV č. 4578, a z parcely registra E č. 9811/3 o výmere 
3160 m2, druh ostatná plocha, vedená na LV č. 4578, nachádzajúce sa v k.ú. 
Krupina, okres Krupina, (celková výmera novovytvorených parciel je 423 m2), 
 
b) prevod majetku spôsobom zámeny pozemkov ako príp ad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pričom predmetom zámeny je  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4429 a 4578, v celkovej výmere 423 m 2, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 
632-64/2019 vyhotovený geodetom Martin Lauroško GeoPlan ML, Majerský rad 
643/33, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 1.4.2019 pod č. 81/19, do 
novovytvorených parciel, menovite: 

- novovytvorená parcela registra C č. 5987/2 v časti dielov 1,2,5 o výmere 136 m2,  
- novovytvorená parcela registra C č. 5995/2 v časti dielov    4,7 o výmere   96 m2,  

sa zamieňa v prospech Emílie Lendvayovej rod. Špániková, bytom Červená Hora 
1601, Krupina, a 

- novovytvorená parcela registra C č. 5994/3 v časti dielov    3,6 o výmere 191 m2,  
sa zamieňa v prospech Anny Lendvayovej rod. Sliackej, bytom Červená Hora 1601, 
Krupina, 
 
a to za pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, v podielovom 
spoluvlastníctve Emílie Lendvayovej rod. Špániková, bytom Červená Hora 1601, 
Krupina, a Anny Lendvayovej rod. Sliackej, bytom Červená Hora 1601, Krupina, 
vedený na LV č. 6343 ako parcely KN-E č. 8689, 8690, 8691, 
v celkovej výmere 474 m 2, zameraný geometrickým plánom č. 47 843 632-64/2019 
do novovytvorenej parcely, menovite: 
- parcela registra C č. 9595/7 o výmere 474 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
ktorý sa zamieňa v prospech Mesta Krupina. 
 
Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rozdiel výmery 
pozemkov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne 
usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym. 
Jedná sa o zámenu pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí priľahlý 
pozemok k rodinným domom vo vlastníctve zamieňajúcich, a zároveň zámenou 
pozemkov Mesto Krupina si usporiada vlastníctvo k pozemku pod miestnou 
komunikáciou.  
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 147/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 

a) doplnenie uznesenia č. 83/2019-MsZ zo dňa 20.2.2019 o geometrický 
plán č. 47 843 632-60/2019, 

b) zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva uloženia 
elektrickej prípojky a elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma, na 



časť parcely registra C č. 3358 o výmere 2404 m2 , druh lesný pozemok, vo 
vlastníctve Mesta Krupina, vedený na LV č. 2383 v k.ú. Krupina, v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne č. 47 843 632 - 60/2019, vyhotoveným 
geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML, Majerský rad č. 643/33, 
Krupina, IČO: 47843632, overeným dňa 25.3.2019 pod č. 77/19, vo 
výmere 22 m2, 

       a to v prospech Milana Jombíka, rod. Jombík, bytom Majerský rad č. 1 Krupina. 
       Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemku: 

• strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 
o výmere 22 m2, uloženie energetickej stavby – elektrickej prípojky 
a elektrického vedenia, s jej ochranným pásmom, 

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami 
a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, 
odstraňovaním porúch, rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií 
energetickej stavby, 

• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností 
na nadobúdateľa, 

• vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 2,- Eur/m2. 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
  
Uznesenie č. 148/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e       

a) doplnenie uznesenia č. 84/2019-MsZ zo dňa 20.2.2019 o geometrický 
plán č. 47 843 632-53/2019, 

b) zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva uloženia 
inžinierskych sietí – objekt SO 01 - verejný vodovod a objekt SO 02 – 
verejná splašková kanalizácia III. etapa, vrátane ochranného pásma, na 
časť parcely registra E č. 6414 o výmere 274 m2, druh trvalo trávnatý 
porast a na časť parcely registra E č. 6511/2 o výmere 640 m2, druh trvalý 
trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Krupina, vedené na LV č. 4578 v k.ú. 
Krupina, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 47 843 632 - 
53/2019, vyhotoveným geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML, 
Majerský rad č. 643/33, Krupina, IČO: 47843632, overeným dňa 19.3.2019 
pod č. 65/19, vo výmere 175 m2, 

a to v prospech Andreja  Dadu rod. Dado, bytom Dionýza Štúra 1443/40, 
Krupina, a Maroša Dadu        rod. Dado, bytom  Mikulkova 10/2965, Krupina. 

       Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemku: 
• strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 

vo výmere 175 m2, uloženie inžinierskych sietí – objekt SO 01 - verejný 
vodovod a objekt SO 02 – verejná splašková kanalizácia III. etapa, s ich 
ochranným pásmom, 

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok mechanizmami 
a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, 
odstraňovaním porúch, rozkopaním, vykonávaním opráv a rekonštrukcií 
inžinierskych sietí, 



• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností 
na nadobúdateľa, 

• vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 7,- Eur/m2. 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
  
Uznesenie č. 149/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)   doplnenie uznesenia č. 66/2014-MsZ zo 16.4.2014 o geometrický plán č. 
14154617-01/2019, 
b)  zriadenie vecného bremena, na priznanie vecného práva umiestnenia 

zariadenia elektrickej  VN prípojky k Čistiarni odpadových vôd Krupina na časti 
pozemkov parciel KN-E č. 9318, KN-E č. 9322/1, KN-E č. 9322/2, KN-E č. 9324, 
KN-E č. 9327/2, KN-E č. 9321, KN-C č. 6411/5, KN-C č. 9281/8 , vedených na 
LV č. 4578, 22, 7716 v k.ú. Krupina, v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 14154617-01/2019, vyhotoveným spoločnosťou GEOSS Ing. Pavol 
Sopko, Bakossova 3E, 974 01 Banská bystrica, IČO: 14154617, overeným dňa 
5.2.2019, pod č. 19/19,  

       a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.  
Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemku: 
• strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení elektrickej VN 

prípojky s jej ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez zaťažené pozemky 
automobilmi, technikou a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác 
spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním porúch 
a rekonštrukcií zariadenia elektrickej VN prípojky na pozemkoch 
umiestnených,  

• nebudovať nad elektrickou prípojkou a v jej ochrannom pásme podľa 
vyznačenia v geometrickom pláne stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, 
konštrukcie, nevysádzať trvalé porasty a pod., a nevykonávať činnosti, ktoré 
by mohli zamedziť prístup k zariadeniu elektrickej VN prípojky, alebo ktoré by 
mohli ohroziť jeho technický stav, 

• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností  
    na nadobúdateľa, 
• vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene, 
• vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne vzhľadom na verejnoprospešnosť  
    stavby 

a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
  
Uznesenie č. 150/2019-MsZ 



Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku na základe obchodnej 

verejnej sú ťaže v súlade s § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov bližšie špecifikované 
v písmene b) tohto uznesenia, 

 
b)   podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 Obchod ného zákonníka  

1. Vyhlasovate ľ:    Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, 
IČO: 00 320 056, 

2. Predmet OVS:   prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctva Mesta Krupina, 
pozemky vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Krupine, na LV č. 
2952 k.ú. Krupina, určené na výstavbu rodinných domov, menovite: 

• pozemok č. 1 - parcela registra C č. 4872/54 o výmere 896 m2, druh 
pozemku orná pôda,  

• pozemok č. 3 - parcela registra C č. 4872/56 o výmere 856 m2, druh 
pozemku orná pôda, 

• pozemok č. 6 - parcela registra C č. 4872/61 o výmere 802 m2, druh 
pozemku orná pôda, 

                            a parcela registra C č. 4872/90 o výmere    3 m2, druh 
pozemku orná pôda, 
• pozemok č. 7 - parcela registra C č.  4872/62 o výmere 768 m2, druh 

pozemku orná pôda, 
                            a parcela registra C č. 4872/89 o výmere  35 m2, druh 
pozemku orná pôda, 
• pozemok č. 8 - parcela registra C č. 4872/63 o výmere 754 m2,  druh 

pozemku orná pôda,  
                             a parcela registra C č. 4872/64 o výmere  51 m2, druh 
pozemku orná pôda, 
• pozemok č. 9 - parcela registra C č. 4872/70 o výmere  602 m2, druh 

pozemku orná pôda. 
 
Minimálna kúpna cena za pozemok je vyhlásená v zmysle znaleckého 
posudku vo výške 22,- Eur/m2. 

3. Kritérium pri výbere najvýhodnejších ponúk :  
-  najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS , (minimálna kúpna cena 
je 22,- Eur/m2) 

4. Lehota na podávanie návrhov : do 7.6.2019, do 11,00 hod. 
5. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  účastníci budú oboznámení 

písomne do 15 dní po schválení výsledku OVS mestským zastupiteľstvom,  
6. Spôsob podávania návrhov : návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe 

poštou alebo osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zalepenej 
obálke s výrazným označením: „OVS – predaj stavebných pozemkov 
v lokalite Nad Kltipochom - neotvárať“ 

7. Obsah sú ťažných návrhov :  
- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri 

právnickej osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), 
kontakt na uchádzača, číslo účtu na ktorý bude vrátená finančná 
zábezpeka v prípade, že uchádzač bude neúspešný,  

- cenová ponuka za predmet OVS,  



- označenie jedného z pozemkov o ktorý má uchádzač záujem, 
- účel kúpy: výstavba rodinného domu v zmysle zastavovacej štúdie, 
- písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich 

osobných údajov počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky.  
8. V prípade záujmu o viac ako jeden pozemok, bude pod aných viac 

návrhov samostatne (každý pozemok bude ozna čený v obsahu návrhu),   
9. Finančná zábezpeka:  100,- Eur/návrh, ktorá bude vrátená neúspešnému 

účastníkovi OVS bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému 
účastníkovi bude zohľadnená pri vyplatení kúpnej ceny. Finančnú zábezpeku 
je povinný zložiť uchádzač na bankový účet vyhlasovateľa IBAN SK24 0200 
0000 0000 2002 0412, prípadne do pokladne mestského úradu, suma musí 
byť uhradená najneskôr do 7.6.2019, do 11,00 hod., do poznámky je 
potrebné uviesť „finančná zábezpeka – OVS predaj pozemku“. 

10. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  t. č.: 045/5550317, 0907 100275, oddelenie 
správy majetku mesta, poskytne údaje o konkrétnych pozemkoch, 
o prípadných ochranných pásmach, stave inžinierskych sietí. 

11. Víťaz OVS bude povinný zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy na kúpu 
stavebného pozemku pristúpiť aj na uzatvorenie zmluvy o zriadení 
bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena na uloženie 
inžinierskych sietí v súlade s vypracovanými projektovými dokumentáciami (k 
nahliadnutiu na MsÚ), 

12. Víťaz na tom ktorom pozemku je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 dní 
od schválenia výsledku OVS mestským zastupiteľstvom, v opačnom prípade 
mu nebude vrátená finančná zábezpeka, ktorá prepadne v prospech mesta, 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia 
dôvodu.  

14. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten 
návrh, ktorý obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

15. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy.  

16. Výsledok OVS odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, na základe čoho bude zo 
strany vyhlasovateľa Mesta Krupina predložený návrh kúpnej zmluvy víťazovi 
obchodno verejnej súťaže.  

17. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti je povinný 
uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 60 dní 
z dôvodov na strane kupujúceho, OVS sa stáva neplatnou. 

a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 151/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 
v písm. b) tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 



 
b) prevod majetku zámenou pozemkov ako prípad hodný  osobitného zrete ľa 
v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, pričom predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta 
Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, nachádzajúci sa na 
parcele menovite: 
-    parcela registra E č. 775/6 o výmere 3648 m2, druh ostatná plocha,  
ktorý bude zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere 
cca   94 m2, sa zamieňa v prospech Petra Frčku, rod. Frčka, ul. Weinerstrasse 13/4, 
Maria Ellend 2402,Rakúsko,  
 
a to za pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, vo vlastníctve  Petra 
Frčku, rod. Frčka, ul. Weinerstrasse 13/4, Maria Ellend 2402, Rakúsko, vedený na LV 
č. 8287, nachádzajúci sa na parcele menovite: 
- parcela registra C  č. 9573/17 o výmere 81 m 2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
ktorý sa zamieňa v prospech Mesta Krupina. 
Pozemky sa zamieňajú s finančným vyrovnaním, vzhľadom na rozdiel výmery 
pozemkov, a to vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa vzájomne 
usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym. 
Jedná sa o zámenu pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí priľahlý 
pozemok k stavbe rodinného domu vo vlastníctve zamieňajúceho, a zároveň 
zámenou pozemkov Mesto Krupina si usporiada vlastníctvo k pozemku na ktorom je 
uložené vodovodné potrubie hlavnej vetvy mestského vodovodu  
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 152/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
prevod majetku spôsobom predaja  v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 80 
m2, z parcely registra E č. 9605/4 o výmere 168 m2, ostatná plocha, z parcely registra 
E č. 9605/1 o výmere 3575 m2, ostatná plocha, a z parcely registra C č. 239/2 
o výmere 59 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v prospech Stanislava Rondíka, 
bytom Majerský rad 72, Krupina, do výlučného vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške 
kúpnej ceny 13,-  Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch 
pozemkov v intraviláne mesta vzhľadom na polohu a charakter predávaného 
pozemku.    
Jedná sa o prevod priľahlého pozemku zastavaného stavbou, ktorý svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Odpredaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 



Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 153/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku na základe obchodnej 

verejnej sú ťaže v súlade s § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov bližšie špecifikovaných 
v písmene b) tohto uznesenia, 

 
b)   podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 Obchod ného zákonníka  

1. Vyhlasovate ľ:    Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, 
IČO: 00 320 056, 

2. Predmet OVS:   prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctva Mesta Krupina, 
pozemok vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Krupine, na LV č. 
4578, k.ú. Krupina, konkrétne: 

             parcela registra C č. 5174/1 o výmere 1 229 m2, druh trvalo trávnatý porast, 
             za účelom využitia v súlade s právoplatným územným rozhodnutím  
             vzťahujúcim sa na danú lokalitu, t.z.: na výstavbu bytového domu. 

 
Minimálna kúpna cena za pozemok  je stanovená vo výške  22,-  Eur/m2 .  
 

3. Kritérium pri výbere najvhodnejších ponúk:   
- najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS,  
- uvedenie účelu kúpy pozemku - za účelom využitia v súlade 

s právoplatným územným rozhodnutím vzťahujúcim sa na danú lokalitu, 
t.z.: na výstavbu bytového domu. 

 
4. Lehota na podávanie návrhov:  do 7.6.2019  do 11,00 hod. 
 
5. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  účastníci budú oboznámení 

písomne do 15 dní po schválení výsledku OVS mestským zastupiteľstvom,  
 
6. Spôsob podávania návrhov : návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe 

poštou alebo osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej 
obálke s výrazným označením: „OVS – predaj pozemku, KN-C parcela č. 
5174/1 - neotvára ť“  

 
7. Obsah sú ťažných návrhov:  

- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri 
právnickej osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt 
uchádzača, číslo účtu na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka 
v prípade, že uchádzač bude neúspešný, 

- cenová ponuka na predmet OVS, 
- účel kúpy –  za účelom využitia v súlade s právoplatným územným 

rozhodnutím vzťahujúcim sa na danú lokalitu, t.z.: na výstavbu bytového 
domu. 



- písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných 
údajov počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky, 
- návrh kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti uvedenej v bode 2. týchto 

podmienok, ktorá bude obsahovať: 
• navrhnutú kúpnu cenu,  
• zámer využitia pozemku,  
• predmetom kúpnej zmluvy bude dohoda o zriadení predkupného 

práva, ako vecného práva na 3 roky, v súlade s § 603 ods. 2 
Občianskeho zákonníka,  

• predmetom kúpnej zmluvy bude dohoda o možnosti odstúpenia od 
zmluvy zo strany predávajúceho v prípade, že kupujúci nezrealizuje 
do  3 rokov podnikateľský zámer na predmete kúpy, za akým 
účelom ho nadobudol. 

 
8. Finančná zábezpeka:  1 000,- Eur, ktorá bude vrátená neúspešnému 

účastníkovi OVS bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému 
účastníkovi bude zohľadnená pri vyplatení kúpnej ceny po odpočítaní 
nákladov súvisiacich so zverejnením OVS, finančnú zábezpeku je povinný  
zložiť uchádzač na bankový účet vyhlasovateľa IBAN SK24 0200 0000 0000 
2002 0412, prípadne do pokladne mestského úradu, suma musí byť 
uhradená najneskôr do 7.6.2019 do  11,00 hod., do poznámky je potrebné 
uviesť „finančná zábezpeka – OVS predaj pozemku“, 

 
9. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  t. č.: 0907 100 275, oddelenie správy 

majetku mesta, poskytne údaje o konkrétnom pozemku,  
 
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia 

dôvodu.  
 
11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten 

návrh, ktorý obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
12. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy.   
 
13. Výsledok OVS odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, na základe čoho bude zo 

strany vyhlasovateľa podpísaná kúpna zmluva. Mesto Krupina si vyhradzuje 
právo upraviť a doplniť predložený návrh kúpnej zmluvy.  

 
14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo predaj nehnuteľností je povinný 

uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia predaja 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 60 
dní z dôvodov na strane kupujúceho, OVS sa stáva neplatnou. 

a to 11 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Surovcová 



 
Uznesenie č. 154/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 

a) spôsob prenájmu majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto 
uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 

b) zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 p ísm. c)   zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne 

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k. ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely 
registra E č. 194/1 o výmere 1466 m2, druh záhrada, vedená na LV č. 2952, 
v požadovanej výmere 54 m2, za účelom zriadenia záhrady, v prospech Róberta 
Parillu, rod. Parilla, bytom Fraňa Kráľa 660/2, Krupina, vo výške nájomného 0,10 
Eur/m2/rok.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že je v záujme vlastníka pozemku – 
Mesta Krupina, aby predmetná časť pozemku bola udržiavaná na záhradkárske 
účely, a aby nájomný vzťah bol uzatvorený so žiadateľom, ktorý trvale býva 
v bytovom dome pri záhradke, ktorá je situovaná na priľahlom pozemku bytového 
domu. Zároveň sa prihliada aj na skutočnosť, že nebohý rodičia žiadateľa sa 
v minulosti dlhodobo starali o záhradku a užívali ju 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 155/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia  č. 206/2018 – MsZ  zo dňa 26.9.2018, ktorá spočíva v zmene 
kupujúceho a to z pôvodne označených Jána Hriňu, rod. Hriňo a manželky Emílie 
rod. Žitniakovej, ktorý predmet prevodu nadobúdali do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, na kupujúceho Mariána Hriňu rod. Hriňo, ktorý predmet 
prevodu označený nižšie v tomto uznesení nadobudne do výlučného vlastníctva. 
Zmenené uznesenie znie: 
 
a)  spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného 

v písm. b) tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b)  zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a  ods. 8 písm. e)   zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne  
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 
4578, ako  parcela registra E č. 5187/1 o výmere 18 663 m2, druh lesný pozemok, 
ktorá je vedená v registri C ako parcely č. 5044/1, 9408/1, 5039/2, 5043, z ktorých 
bude geometrickým plánom zameraná novovytvorená parcela o výmere cca 2 197 
m2,  
v prospech Mariána Hriňu rod. Hriňo, bytom D.Štúra, Krupina, do výlučného 
vlastníctva, za podmienok dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 
– §9 o trvalom vyňatí lesných pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia 
všetkých nákladov za trvalé vyňatie z LPF, 
vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.  Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri 
predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 



 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý tvorí 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa neoddeliteľný celok, a predajom pozemku 
sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 156/2019–MsZ  
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e    
Informáciu o systéme triedeného zberu na území mesta Krupina a o úrovni 
vytriedenia  za rok 2018 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 157/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
u k l a d á  
na najbližšie zasadnutie Komisie rozvoja mesta predložiť kompletné nacenenie 
oplotenia celého areálu oboch základných škôl  so vstupnými bránami do areálov 
škôl (bez brány pri učiteľskej bytovke) s dopracovaním rekonštrukcie oporného 
múrika ZŠ J.C.Hronského zo Školskej ulice, zodpovedný odd. výstavby, ŽP a RR 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 158/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Zriaďovaciu listinu  v úplnom znení Dodatok č.4, Základnej školy so sídlom 
v Krupine, M.R.Štefánika č.3, 963 01 Krupina 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 159/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
Zriaďovaciu listinu  v úplnom znení Dodatok č.4 Základnej školy so sídlom 
v Krupine, Školská č.10, 963 01 Krupina 



a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č.   160/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j  e  
dobudovanie verejného  osvetlenia v Krupine vo výške 10 546,98 € financované zo 
zapojenia časti  prebytku rozpočtu  2019  
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č.   161/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j  e  
vypracovanie projektovej dokumentácie v cene vo výške 1200,– € na riešenie 
havarijného stavu komunikácie a oporného múrika  na ulici Nad Kotlom financované 
zo zapojenia časti  prebytku rozpočtu  2019  
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č.   162/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
aktualizáciu rozpočtu  pre ZŠ E.M.Šoltésovej vo výške 2.900,– €  na výmenu 
oplotenia ihriska s umelou trávou financované zo zapojenia časti  prebytku rozpočtu  
2019  
a to 11 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. 
Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Marián Hecl 
 
Uznesenie č.   163/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
aktualizáciu rozpočtu  pre ZŠ J.C.Hronského vo výške 555,50 €  na doplnenie 
spolufinancovania projektu „Pomôžme si navzájom v ZŠ J.C.Hronského“ financované 
zo zapojenia časti  prebytku rozpočtu  2019  
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 



Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č.   164/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e 
aktualizáciu rozpočtu na zabezpečenie financovania opravy atletickej dráhy na 
štadióne v sume 2.670,- € financované zo zapojenia časti  prebytku rozpočtu  2019  
a to 11 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,   Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. Peter 
Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržala: Ing. Eva Lukáčová 
 
Uznesenie č.   165/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j  e  
finančné prostriedky  vo výške 2.811,10 € na úpravu okolia Street Workout parku 
financované zo zapojenia časti  prebytku rozpočtu  2019  
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 166/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 za mesiac  apríl,  podľa prílohy  č. 1 písm. a) 
a to 11 hlasmi z 11 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, doc. Ing. Jozef 
Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. Peter 
Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
neprítomný: MUDr. Marián  Korčok 
 
Uznesenie č. 167/2019–MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
III. aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2019 za mesiac  apríl podľa prílohy č. 1 písm. 
b) 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č.   168/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e  



vyhlásenie výzvy na podporu opravy - reštaurovania kamenného kríža na Majerskom 
rade 
a to 11 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.   169/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
o d p o r ú č a  
uzavrieť nájomnú zmluvu o využití podzemnej časti bývalej karnelovej kaplnky s 
Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosťou Krupina pre budúce archeologické výskumy 
a následné využitie priestorov s cieľom vytvoriť ďalšiu expozíciu podzemia Krupina - 
pre účely Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 
a to 11 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
hlasovania sa zdržala: Mgr. Anna Surovcová 
 
Uznesenie č.   170/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o pripravovaných podujatiach pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia 
Andrea Braxatorisa Sládkoviča predloženú oddelením kultúry – Múzeom A. 
Sládkoviča v Krupine 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č.   171/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o hospodárení športovej haly v roku 2018 podľa prílohy 
a to 12 hlasmi z 12 prítomných 
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián 
Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna 
Surovcová 
 
Uznesenie č. 172/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
n a v r h u j e  
pri tvorbe rozpočtu na rok 2020  vo výdavkovej časti vytvoriť položku na prevádzku 
športovej haly, ktorá bude  poukazovaná prevádzkovateľovi športovej haly  
a to 7 hlasmi z 12 prítomných  



za:  Mgr. Marián Hecl, MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.,  Ing. 
Albert Macko, Ing. Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec 
proti: Mgr. Anna Borbuliaková 
hlasovania sa zdržali: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Surovcová, Ing. Eva Lukáčová, 
Ing. Jozef Lutter 
 
Uznesenie č.   173/2019-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e  
redakčnú radu KTV v súlade so  Zmluvou o poskytnutí vysielacieho času 
a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina v zložení:  
Ing. Vladimír Lukáč, Mgr. Martin Selecký, Mgr. Michal Strelec, Peter Sedmák, Ing. 
Jozef Capuliak 
a to 11 hlasmi z 12  prítomných  
za: Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Anna Borbuliaková, MUDr. Marián Korčok,  doc. Ing. 
Jozef Krilek, PhD.,  Ing. Eva Lukáčová, Ing. Jozef Lutter, Ing. Albert Macko, Ing. 
Peter Mitter, Mgr. Martin Selecký,  Mgr. Michal Strelec, Mgr. Anna Surovcová 
hlasovania sa zdržal: Mgr. Marián Hecl 
V Krupine, 26. apríla 2019  
Zapísala: Mária Víbošťoková 
 
 
 
Ing. Eva  L u k á č o v á 
Overovate ľ I. 
 
 
 
doc. Ing. Jozef  K r i l e k , PhD.                                 Ing. Radoslav  V a z a n 
Overovate ľ II.                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


